
 

 الرغم من الوضع الصحي الراهنبالثالثة تبعث اآلمال  القمة

عمل العالميمؤتمر "ويش" يدعو إلى توحيد ال  

 

أعمالو  ،"ويش" ،مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية تابع – 6302نوفمبر  03، الدوحة، قطر
أىمية الحمول  حول الندوات والنقاشات تمحورت حيث، في مركز قطر الوطني لممؤتمراتالثاني عمى التوالي ميوم ل

 العابرة لمحدود في قضايا الرعاية الصحية. 

ووزير الخزانة السابق  ،والخبير االقتصادي المرموق ،، المتحدث الرئيسي لمؤتمر "ويش"الدكتور لورانس سامرزودعا 
 تطوير مثل لمحدود، العابرة التحديات مواجيةل المخصص التمويل زيادةفي كممة ألقاىا إلى " ،في اإلدارة األميركية

عادة ،المحن لمواجية والتحضير المسبق ،الفقر ألمراض والمقاحات األدوية . "الصحية السياسات أولويات في النظر وا 
 ."العالمية الجيود ىذه لصالح يعودفي الوقت الراىن  قطاع الصحيلم المانحين دعم من فقط ةالمئ في 02" نإ وقال

 ذاأما إ. الستثمارا مزايا جميعمن  وىا فقطمواطن الستفاد، أفضل صحية عيادات فيما  دولة تر استثم إذاوأضاف: "
تقنيات جديدة لتقديم المسبق لمواجية المحن أو البحث عن لقاحات جديدة أو تطوير  سبيل االستعداداستثمرت في 

العالم بأجمعو. لذلك، من المنطقي أن يكون االستثمار في الوظائف والسمع العامة العالمية غير  فسيستفيدالخدمات، 
 كاف من دون تعزيز التعاون الدولي".

 حياة نقذت قد 0202 عام بحمول ئةالم في 02 إلىبنسبة تصل  العالمية لمجيود المانحين دعم زيادةوأشار إلى أن "
وستكون . األخرى الصحية تكالوالمش والسمنة بالتدخين المرتبطة واألمراض بسبب األوبئة الموت من الماليين

 ."الفردية اقتصاداتيا نمو مع المحمية الصحية الرعاية متطمبات تمبية عمى قدرة أكثر النامية االقتصادات

يجب أن تكون  ،اقتصادي، أعتقد أن من الناحية األخالقيةوكخبير . يواعال ختيارىو اال ىذاوخمص سامرز إلى أن "
فكنت سابق،  خزانة وزيروك، عمميةأما من الناحية ال خيارات االستثمار صارمة، نظًرا ألىمية القطاع الصحي.

ذلك المخصص  ، وقًتا أطول منالجديدةأو  القائمةسبل إيجاد المزيد من الموارد لؤلولويات عن  لمباحثينأخصص 
 العالمي االستثمار المدافعين عننأخذ بآراء  أن الضروري من. و جديدةال لؤلولويات الموارد من مزيدكان يطمب اللمن 

  ".لمخطر معرضة الماليين عشرات ألن حياة

 



 

 

 اطمعت عمى: "قالف ،DeepMind لشركة المشارك والمؤسس" ويش" لمؤتمر الرئيسي المتحدث سميمان، مصطفى أما
بسبب  تطوًرا األقلأكثر ما يعاني مع التكنولوجيا، وىي  إال أن الرعاية الصحية ىي مختمفة، مجاالتفي  تطبيقات

 وعالية آمنة صحية رعاية بتقديم األمر يتعمق عندما األىمية غاية في الرقمنةالفجوة الموجودة في الفرص. وتعد 
 . "الجودة

مشاركة عدد قياسي من وزراء الصحة والخبراء ب ،0200الذي أطمق عام  ،تميزت القمة الثالثة لمؤتمر "ويش"و 
مشارك، من بينيم ما  0022أكثر من ، وبمغ عدد الحضور العالميين في السياسات الصحية من أكثر من مئة دولة

 ممثاًل عمى مستوى وزاري.  02يقارب 

األفضل بل  ،رائعةالثالثة  قمة: "ال، بالقول"ويش" مرلمؤت التنفيذي اإلدارة مجمس رئيسالمورد دارزي، عّمق من ناحيتو، 
المبدعين بتبادل الحمول لممشكالت الصحية الرواد و  العالم فيعمى اإلطالق، إذ قامت نخبة مميزة من كبار الخبراء 

الدوحة وىم األكثر صعوبة"، معرًبا عن "سعادتو بالنجاح الكبير الذي حققتو القمة، حين يغادر المبتكرون العالميون 
عجابيم  عمى اطالع واسع بآخر المستجدات في مجال الرعاية الصحية، بعد أن شكمت القمة مصدر إلياميم وا 

 بعدما تبادلنا اآلراء والخبرات مع أصدقاء جدد". دولة مئة من أكثر إلى نعود وتقديرىم.

تقديم الرعاية لمرضى السرطان بأسعار معقولة، شارك و وافتتح اليوم الثاني من مؤتمر "ويش" بندوتين حول الخرف 
 فييا أطباء وصانعو السياسات. 

 وناقش المشاركون في الندوة األولى داء الخرف الذي يشيد تزايًدا مقمًقا عمى صعيد العالم. 

، صامتال الوباءب الخرف ،العالمية الصحة بمنظمة اإلدمانو  النفسية الصحة إدارة مدير ساكسينا، شيخارووصف 
كما ينبغي.  اكبيرً  ااىتمامً الخرف  ال نولي لؤلسف،و . شيرًيا، وسنوًياو يومًيا،  الخرفب الفًتا إلى "تزايد عدد المصابين

بالعمر والعيش فترة أطول من السابق. إن  سكانالومن األسباب الرئيسية لزيادة أعداد المصابين بالخرف ىو تقدم 
 9،9تسجل إصابة جديدة، ويتم تسجيل نحو  ،ثوان أربعففي كل . واضحة جًدااألرقام المرتفعة لممصابين بالخرف 

 ."مميون حالة جديدة سنوًيا عمى مستوى العالم، واألرقام إلى مزيد من االرتفاع

 السرطان مرضى رعايةل سياسات صياغةأما ندوة تقديم الرعاية لمرضى السرطان بأسعار معقولة، فتمحورت حول 
  .واألدوية لآلالم المخففة الرعاية ذلك في بما ،احتياجات مرضى السرطان الحقيقية اقتصادية وتمبيتتمتع بكفاءة 



 

إن "أسعار  ،قال ريتشارد سوليفان، مدير معيد سياسات السرطان في جامعة كينجز كوليدج في لندنذلك،  لحو و 
ة . لذلك، نحن بحاجة ماسّ 0992نذ عام بالمئة، م 00-02أدوية السرطان ىي األغمى عالمًيا وترتفع سنوًيا بنسبة 

 إلى أدوية فعالة يمكن لمحكومات أن تتحمل تكاليفيا".

عدد المشاركين أو حتى  رال يعبّ ، قائاًل: "لقمة ويش التنفيذي ، المديرنجزم  ش   إجبرتالسيد  حمن جيتو، صرّ 
، بل الوقع اإليجابي الذي تحقق نتيجة لتواجدنا في غرفة واحدة 0202قصة ويش عدد صفحات البحوث عن 

 ". نحو األفضل  ،وفي كل مكان ،ىنا ،حياة الناسعن مؤتمر ىذا العام  الناتجةالمشاريع  وستغّيرمًعا. 

 انتهى
 

  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة 
  عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.

ني، وتتولى الشيخ حمد بن خميفة آل ثا بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 0990تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم 
الميارات والسموكيات الضرورية القتصاد  يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب

مبنّي عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. 
شرة وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المبا

 .لممجتمع

  http://www.qf.org.qaلمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
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